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1 . Introdução 

Carlos Chagas (1911), ao descrever a doença que tem o seu nome, chamou 
a atenção para a forma aguda e a cardíaca. Posteriormente (Chagas, 1916), observou 
que indivíduos infectados pelo T.cruzi não apresentavam sintomatologia, denomi¬ 
nando-os "cardíacos potenciais". 

Chagas (1916) considerou como se mostravam, na forma indeterminada, "os 
chagásicos com ausência de síndrome clínica predominante". Acreditava ele ser esta 
uma etapa de passagem indeterminada sob o ponto de vista clínico. Villela (1923) 
também considerou provisória a forma indeterminada, a qual teria sua fase de latência, 
mas podendo evoluir para uma das formas clínicas da doença de Chagas. 

A forma indeterminada, também chamada por Laranja (1953) de forma 
laboratorial, recebeu ainda as denominações de forma "pré-clássica", forma 
"assintomática", sendo que Brasil (1966) a nomeou de forma "subclínica". 

Durante muito tempo, a forma indeterminada foi pouco investigada e até mes
mo desconhecida a sua prevalência. Tal situação se justificava, em parte, devido à 
forma cardíaca - inegavelmente a mais importante da doença de Chagas - ser consi
derada a de maior prevalência. Contribuiu para esta idéia o fato de a maioria dos 
estudos sobre a doença de Chagas ser realizada exclusivamente em hospitais. No 
entanto, os estudos clínico-epidemiológicos em populações de área endêmica vieram 
mostrar que a forma indeterminada é a forma clínica mais prevalente da Doença de 
Chagas. Depois da fase aguda, que pode ser aparente ou inaparente, há um longo 
período em que os indivíduos infectados não apresentam manifestações e são consi
derados como estando na forma indeterminada. 

O estudo evolutivo a partir da fase aguda realizado por Dias (1982), em Bambuí, 
mostrou que, após 30 anos, 40% dos chagásicos ainda permanecem nesta forma de 
latência. 

Não sabemos quanto tempo se conservariam na forma latente ou indeterminada 
aqueles indivíduos cuja infecção inicial pelo T.cruzi passou despercebida. Da mesma 
forma, são desconhecidos os fatores responsáveis pela evolução desses chagásicos. 
Provavelmente, alguns podem manter-se por toda a vida nesta forma clínica, enquan
to outros vão apresentando manifestações clínicas no decorrer do tempo. 

Macêdo (1973), no estudo longitudinal de São Felipe, mostrou que 2% dos 
chagásicos saem a cada ano da forma indeterminada para uma forma clínica, cardíaca 



ou digestiva. Prata (1968) acredita que venha a diminuir o número de chagásicos na 
forma indeterminada à medida que o submetermos a métodos diagnósticos mais 
sensíveis para detectar as alterações iniciais da doença de Chagas. 

2. Importância Sócio-Econômica 

A forma indeterminada da doença de Chagas vem-se constituindo em 
preocupante problema médico-social, desde que muitos chagásicos nessa forma clíni
ca estão sendo considerados incapacitados para o trabalho nos testes de seleção 
laborai. 

Os inquéritos clínico-epidemiológicos em populações de áreas endêmicas, ini
ciados a partir de 1945 (Ramos e cols., 1949; Laranja e cols., 1951; Dias e cols., 1953; 
Laranja e cols., 1956), deram à forma indeterminada grande destaque pela verificação 
de que nela se incluía a maioria dos casos de infecção crônica e por sua importância 
epidemiológica. 

Estudos realizados em áreas endêmicas mais recentemente (Puigbó, 1966; 
Macêdo, 1973; Prata, 1975; Faria, 1978; Castro, 1978; Coura, 1979; Pereira, 1983) rea
firmaram os achados de Dias e Laranja, estimando em mais de 50% na forma 
indeterminada os indivíduos infectados pelo T.cruzi. 

Se considerarmos que o inquérito sorológico para doença de Chagas calculou 
em seis milhões a quantidade de chagásicos no Brasil, teríamos três milhões na forma 
indeterminada. Isto significaria que um expressivo número de indivíduos em plena 
fase produtiva está sendo considerado, neste país, incapaz para o trabalho devido a 
uma sorologia reagente. 

Em áreas endêmicas, os chagásicos na forma indeterminada encontram-se prin
cipalmente nas três primeiras décadas de vida, sendo que cerca de 40% estão na faixa 
etária entre 20 e 40 anos (Macêdo,1973; Castro, 1979; Dias, 1982). 

Com as migrações dos habitantes de áreas rurais para os grandes centros à 
procura de melhores condições de trabalho, a forma indeterminada da doença de 
Chagas vem constituindo um relevante problema trabalhista e previdenciário, uma 
vez que muitos chagásicos nela enquadrados estão não somente sendo considerados 
incapacitados para o trabalho nos testes de seleção, mas também estão sendo aposen
tados apenas por apresentarem reação sorológica reagente para doença de Chagas. 



Goldbaum (1978) estimou que 2 a 3% dos integrantes da força de trabalho de 
São Paulo corriam o risco de marginalização social por ter tido diagnóstico de doença 
de Chagas. A ausência de critérios para avaliação desses chagásicos na medicina do 
trabalho, além da imprevisibilidade evolutiva da doença de Chagas assinalada por 
Laranja (1979), colaborou para que esta conduta fosse adotada. 

Mathews (1973), Faria (1978), Macêdo e cols. (1979), Rassi e cols. (1991) mos
traram que chagásicos na forma indeterminada submetidos aos testes ergométricos 
apresentavam a mesma capacidade de trabalho que indivíduos normais. 

Assim sendo, os chagásicos na forma indeterminada que apresentem 
eletrocardiograma convencional normal e teste ergométrico e eletrocardiografia dinâ
mica normais devem ser considerados aptos a realizar qualquer tipo de trabalho e não 
devem ser incapacitados nas perícias médicas por esse motivo. 

Do ponto de vista trabalhista, esses chagásicos não deveriam ser excluídos do 
mercado de trabalho e a legislação precisaria ajustar-se a esse conceito. 

3. Conceito 

É sabido que, quando submetidos a exames mais sensíveis, chagásicos incluí
dos na forma indeterminada podem apresentar alterações, fato que, entretanto, não 
invalida o conceito definido nos estudos epidemiológicos. 

As controvérsias sobre a classificação da forma indeterminada de doença de 
Chagas levou um grupo de pesquisadores - reunidos em Araxá, Minas Gerais, na I 
Reunião de Pesquisa Aplicada em Doença de Chagas (1985) - a estabelecer o concei
to da forma indeterminada. 

Foram referendados os seguintes parâmetros para caracterizar a forma 
indeterminada da doença de Chagas: 

1) Positividade de exames sorológicos e/ou parasitológicos; 
2) Ausência de sintomas e/ou sinais de doença; 
3) Eletrocardiograma convencional normal e; 
4) Coração, esôfago e cólon radiologicamente normais. 

Considerou-se nessa ocasião a validade do conceito de forma indeterminada 
para os estudos clínico-epidemiológicos, tendo em vista o bom prognóstico dos ca
sos. 

A forma indeterminada caracteriza-se por apresentar sorologia reagente e/ou 
xenodiagnóstico positivo na ausência de manifestações clínicas, cardíacas, digestivas 
ou nervosas, assim como inexistência de alterações eletrocardiográficas e radiológicas 
do coração e do tubo digestivo. 

Tal conceituação afasta desta classificação os chagásicos que são arrolados na 
forma indeterminada apenas por serem assintomáticos. Nos estudos longitudinais 
realizados mais recentemente, Macêdo (1973), Prata (1975), Castro (1978), Coura e 
Pereira (1984), Dias (1982), Pereira (1983) consideraram esta situação para classificar 
os chagásicos na forma indeterminada. 

Nestas pesquisas observou-se, ainda, tanto a padronização dos métodos diag
nósticos para os estudos longitudinais da doença de Chagas - definidos pelo grupo 



de pesquisadores reunido em Belo Horizonte - MG - quanto os critérios para classifi
cação das formas clínicas (CNPq, 1973). 

Para a padronização da classificação de Doença de Chagas foram levados em 
conta os seguintes critérios: avaliação clínica associada ao eletrocardiograma conven
cional, nas 12 derivações clássicas, com D2 de 30 cm; abreugrafia (70 mm) do tórax 
(PA e perfil); estudo do esôfago imediatamente após a ingestão de 75 ml de bário e 
um minuto após; e radiografia do cólon. 

Estes critérios permitiram classificar com precisão as formas clínicas da doença 
de Chagas nas áreas endêmicas. Considerando-os, a classificação da forma 
indeterminada nos estudos clínico-epidemiológicos nas áreas endêmicas certamente 
não sofrerá maior alteração quando os indivíduos forem submetidos a testes mais 
sensíveis. 

4. Avaliação do Sistema Nervoso Autônomo 

Vários pesquisadores têm investigado chagásicos na forma indeterminada atra
vés de métodos especializados, buscando encontrar alterações que possam excluí-los 
deste grupo. 

A maioria destes trabalhos foi realizada avaliando-se apenas as alterações car
díacas, o que poderia significar que alguns destes indivíduos talvez já tivessem altera
ções digestivas apenas detectáveis pela prova do esvaziamento esofágico, desta ma
neira não podendo ser considerados como na forma indeterminada. 

Segundo Rezende (1956), as alterações do esôfago na Doença de Chagas são 
mais precoces do que as cardíacas. 

Köberle (1957) demonstrou, em animais de experimentação, que a infecção 
pelo T.cruzi produz lesões irreversíveis das células nervosas do sistema neurovegetativo 
periférico. Tais lesões seriam produzidas, principalmente, no período inicial da infec
ção, embora possam prosseguir com maior intensidade na fase crônica. 

O conceito de Claude Bernard, desenvolvido por Cannon (1939), de que 
todo órgão desnervado se toma hipersensível aos estímulos colinérgicos, levou 
pesquisadores a avaliarem as alterações esofágicas - consideradas por Rezende 
(1958) as mais precoces da doença - usando substâncias colinérgicas, como 
metacolina e betanecol. Na metade inferior do esôfago observaram contrações 
irregulares e potentes que podiam ser vistas durante o exame radiológico ou 
documentadas pela manometria. Durante a ação da droga havia queixa de dor ou 
constrição retroesternal, levando às vezes o paciente a regurgitar o conteúdo 
gástrico. A intensidade da resposta foi menor nos grupos I e II, sendo maior no 
III e IV. Por meio deste teste torna-se possível evidenciar o comprometimento do 
esôfago na fase precoce da esofagopatia, antes mesmo do aparecimento da disfagia 
(Rezende, 1958). 

Como as lesões neuronais, segundo Köberle (1957), se instalam na fase aguda, 
é lógico supor que algumas manifestações da desnervação sejam mais precoces na 
doença de Chagas. 

Com o objetivo de detectar prematuramente as manifestações da desnervação, 
Macêdo e cols. (1974) estudaram na área endêmica de São Felipe (BA) a resposta ao 



estímulo colinérgico da pilocarpina na forma indeterminada da doença de Chagas. 
Avaliaram 25 chagásicos na forma indeterminada e 25 controles soronegativos. Três 
chagásicos (12%) tiveram resposta exagerada, com secreção salivar maior que 2ml/ 
min. (3,3, 2,3 e 2,1ml/min, respectivamente). Somente dois chagásicos (8%) manifes
taram sudorese maior que 3,1ml/min. (4,3 e 7,8ml/min, respectivamente). Dos três 
chagásicos que experimentaram sialorréia exagerada, um também apresentou sudorese 
excessiva. Três chagásicos (12%) sofreram bloqueio A-V do primeiro grau que persis
tiu durante os 90 minutos da prova. Dois deles tiveram resposta exagerada com 
sialorréia. 

Demonstraram estes autores (Macêdo e cols., 1974) que 6 (24%) chagásicos 
apresentaram resposta anormal ao teste da pilocarpina, semelhante àquela que 
manifestaram chagásicos com megaesôfago e distúrbio da condução atrioventricular 
no eletrocardiograma, como já tinham evidenciado Godoy e cols. (1961) e Vieira 
(1959). 

Estes mesmos indivíduos tinham mostrado prova de esforço submáximo 
normal (Macêdo e cols., 1972). Assim sendo, a pilocarpina foi de mais utilidade 
para demonstrar alterações precoces na forma indeterminada, provavelmente devi
do à desnervação. Macêdo e cols. (1974) tornaram evidente ainda que o teste de 
pilocarpina desenvolveu maior aumento do espaço P-R, ao eletrocardiograma, em 
40% dos chagásicos em relação a 4% dos controles, alterações essas reversíveis 
após o teste, mas indicadoras de anormalidade da condução atrioventricular. Re
sultados similares foram obtidos por Sosa (1977) e Decourt e cols. (1981), ao 
estudarem a condução A-V na forma indeterminada através do eletrograma do feixe 
de His associado a provas farmacológicas com atropina e propanolol. Detectaram 
disfunção do nó sinusal, da condução intra-atrial e do nódulo A-V (Decourt e cols., 
1985). 

Junqueira e cols. (1979), utilizando o teste de atropina e a manobra de Vasalva, 
não conseguiram demonstrar alterações do sistema nervoso vegetativo em indivíduos 
na forma indeterminada e Junqueira Jr. (1979), avaliando o controle reflexo 
pressoreceptor do coração desses indivíduos e dos de controle, achou resposta seme
lhante nos dois grupos. 

Em outra casuística, Junqueira e Veiga (1984) encontraram algumas alterações 
quando avaliaram a função cardíaca de indivíduos na forma indeterminada e Manço 
e cols. (1985) mostraram alterações funcionais do sistema nervoso autonômico nesta 
forma da Doença de Chagas. 

Vários trabalhos foram realizados visando detectar alterações de desnervação 
na forma indeterminada da Doença de Chagas. 

Castro e cols. (1977), e Faria (1977) demonstraram a abolição do reflexo aquileu 
na forma indeterminada da doença de Chagas. 

De Faria e cols. (1979), estudando a desnervação motora em quatro indiví
duos na forma indeterminada, encontraram redução da unidade motora em 61% 
deles. 

No estudo de São Felipe, Fortes Rego e cols. (1979), examinando os reflexos 
profundos de 50 chagásicos na forma indeterminada e de 50 indivíduos controles, 
demonstraram a abolição ao reflexo aquileu em 14 dos chagásicos, para os quais 
propuseram a denominação forma "neurítica". 



5. Avaliação da Capacidade Laborai 

A capacidade laborai dos indivíduos na forma indeterminada foi avaliada na 
área endêmica por Macêdo e cols. (1973), que submeteram 25 chagásicos na forma 
indeterminada e 25 controles ao teste submáximo - Master, não encontrando altera
ções na capacidade funcional do coração entre os dois grupos. Em São Felipe (BA), 
Macêdo e cols. (1979) submeteram 59 chagásicos na forma indeterminada e 44 con
troles ao teste cicloergométrico e mostraram que os chagásicos suportaram cargas 
mais elevadas. Contudo, os chagásicos tiveram dificuldade em elevar a freqüência de 
pulso com carga igual ou maior que 150 watts. 

Na área endêmica de Luz, Minas Gerais, Faria (1978) e Faria e cols. (1979) não 
encontraram nos chagásicos submetidos ao teste cicloergométrico nenhuma diferença 
do grupo controle. 

Faria (1978), Macêdo e cols. (1973) Macêdo e cols. (1979), Marins (1979), Siqueira 
e cols. (1976) não conseguiram detectar arritmias na prova de esforço na forma 
indeterminada. Contudo, Marins (1979), Macêdo e cols. (1979), Bellini (1979), Pereira 
e cols. (1987) evidenciaram que, apesar destes chagásicos terem boa capacidade de 
trabalho, alguns deles têm dificuldade de elevar a tensão sistólica e a freqüência 
cardíaca, o que significa certo grau de comprometimento miocárdico. 

Mathews (1973), na Argentina, não encontrou alterações na forma indeterminada, 
sugerindo que os chagásicos pela prova de esforço poderiam ser agrupados em rela
ção à capacidade funcional cardíaca. 

Belini e cols. (1979), no estudo ergométrico efetuado em 52 indivíduos com 
sorologia positiva e sem manifestações cardíacas, encontraram 10 (19%) com testes 
alterados. Verificaram que os chagásicos na forma subclínica mostraram, além de 
extrassistolia, dificuldade na ascensão da pressão arterial sistólica com o esforço. 

6. Avaliação Cardiológica 

Com o aparecimento de métodos especializados de investigação cardiológica, 
alguns estudos vêm sendo realizados nestes chagásicos em busca de alterações cardí
acas. Certos métodos invasivos, como o eletrograma do feixe de His e a cineangiografia, 
estão demonstrando alterações da forma indeterminada de doença de Chagas. 

Grupi e cols. (1976), Sosa (1977), Benchimol e cols. (1979), Saad (1978), Pilleggi 
e cols. (1978), analisando o eletrograma de feixe do His, evidenciaram que chagásicos 
na forma indeterminada apresentavam alterações do estímulo atrial, desenvolvendo 
por vezes bloqueios atrioventriculares. 

Estudos hemodinâmicos - realizados por Saad (1978), Garzon e cols. (1979), 
Mady e cols. (1982), Kuschnir e cols. (1984), Barreto e cols. (1985), Sobral Sosa e cols. 
(1988), e Madoery e cols. (1992) - evidenciaram hipocontratilidade no coração de 
chagásicos na forma indeterminada. 

Na avaliação pela ecocardiografia, Ortiz e cols. (1976), Saad (1978), Friedman e 
cols. (1979), Garzon (1979), Alves e cols. (1981), Sobral Sosa e cols. (1988) encontra
ram alterações da dinâmica do coração em alguns indivíduos infectados pelo T.cruzi, 
enquanto outros - Acquatella e cols. (1979), Marins (1979), Rassi (1991) - obtiveram 
normalidade neste estudo. 



As análises efetuadas mediante eletrocardiografia dinâmica por Almeida e cols. 
(1982), Marin-Neto (1982), Ortiz e cols. (1976) estão mostrando arritmias ventriculares 
em indivíduos na forma indeterminada. Enquanto outros - Macedo e Prata (1980), 
Eluf-Neto (1984) e Rassi e cols. (1991) - demonstraram que as freqüências das arritmias 
encontradas nos indivíduos na forma indeterminada não se diferenciam daquelas dos 
controles normais. 

Rassi e cols. (1991) estudaram 103 chagásicos na forma indeterminada (clínica, 
eletrocardiográfica e radiologicamente - coração, esôfago e cólon normais) e 20 con
troles negativos através de métodos não invasivos. Realizaram ecocardiograma, 
eletrocardiografia dinâmica e teste ergométrico (esteira). Evidenciaram, neste traba
lho, que os ecocardiogramas foram normais em todos os indivíduos, enquanto que a 
eletrocardiografia dinâmica detectou arritmias ventriculares em igual freqüência (5%) 
nos dois grupos. O teste ergométrico foi alterado em 16% dos chagásicos e em 10% 
dos controles normais. Nesta avaliação, os autores mostraram que os chagásicos na 
forma indeterminada se comportam do mesmo modo que a população geral. 

Vale ressaltar que os autores foram rígidos neste estudo quanto aos critérios de 
seleção da forma indeterminada. Provavelmente, os resultados discordantes com ou
tros investigadores poderiam ser explicados pelos critérios adotados na seleção dos 
indivíduos. 

Apesar dos vários trabalhos voltados ao estudo da capacidade de trabalho e da 
função miocárdica dos chagásicos na forma indeterminada, ainda não se sabe o signi
ficado evolutivo desta forma clínica. Rezende (1979), realizando eletromanometria do 
esôfago na forma indeterminada, detectou alterações em alguns deles. 

7 . Estudos Histológicos 

A forma indeterminada foi também examinada em animais experimentais. La
ranja e cols. (1949), estudando experimentalmente a doença de Chagas no cão, sacri
ficaram os animais com infecção crônica na forma indeterminada após 55 meses e 
encontraram, ao exame histopatológico, discreta miocardite focal linfoplasmocitária. 

Andrade e Andrade (1968), utilizando camundongos aparentemente sadios e 
que haviam sido infectados pelo T.cruzi há mais de cem dias, encontraram em diver
sos órgãos lesões inflamatórias múltiplas em atividade, com aparecimento de arteriolite 
necrotizante em várias fases evolutivas. 

Esses autores sugeriram que esta infecção prolongada, embora bem tolerada, 
constituía a doença progressiva e talvez representasse o modelo da "fase latente" ou 
"forma indeterminada" da infecção humana. 

Lopes e cols. (1980) examinaram, sob o ponto de vista anatomopatológico, seis 
cães que permaneceram assintomáticos por vários meses após serem naturalmente 
infectados pelo T.cruzi em área endêmica de tripanossomiase. Três deles tiveram 
cortes do coração examinados pela microscopia eletrônica. Em cinco dentre os seis 
foram encontradas alterações semelhantes aos corações dos chagásicos assintomáticos: 
cardite focal com numerosos e pequenos focos de infiltrado celular predominante
mente plasmocitário, acompanhados por menor número de linfócitos e de histiócitos, 
bem como por vários granulócitos neutrófilos. 



Os estudos anatomopatológicos de indivíduos na forma indeterminada são 
poucos, considerando que os chagásicos não falecem durante esta forma da doença. 
Assim sendo, o conhecimento histopatológico da forma indeterminada é decorrente 
dos achados em indivíduos que faleceram acidentalmente. Nestes, escassos focos 
inflamatórios distribuídos ao acaso no coração foram mostrados por Lopes e cols. 
(1978), Chapadeiro (1979), Lopes e cols. (1980a), Lopes e cols. (1980b), Lopes e cols. 
(1985). 

Mady (1982) foi o primeiro a analisar a histopatologia do coração humano na 
forma indeterminada da doença de Chagas através da biópsia do miocárdio. Avalian
do vinte chagásicos nesta forma da doença por meio da biópsia do ventrículo direito, 
o autor encontrou biópsias normais em 8 (40%) chagásicos e alterações histopatológicas 
em 12 (60%). Esse pesquisador acredita que tais perturbações parecem conformar as 
fases iniciais de um processo inflamatório. 

Os estudos imunológicos também mostraram alterações nos chagásicos da for
ma indeterminada. 

Teixeira e cols. (1978) demonstraram que linfócitos Τ de indivíduos na forma 
indeterminada eram tão citotóxicos para as células cardíacas como os linfócitos de 
pacientes com cardiopatia chagásica, e Shikanai-Yasuda (1982) encontrou uma asso
ciação, estatisticamente significativa, de anticorpos anti-EVI da classe IgM com os 
chagásicos na forma indeterminada, sugerindo relação entre esses anticorpos com 
lesões cardíacas recentes detectados pela vetocardiografia. 

8. Estudos Longitudinais 

O prognóstico da forma indeterminada da Doença de Chagas é bom, a curto e 
médio prazos. 

Em pacientes de baixa idade não se pode estimar um prognóstico a longo 
prazo, pois muitas vezes a doença tende a evoluir entre 15 e 20 anos da fase aguda. 
O caráter de "fase transitória" da forma indeterminada em indivíduos jovens foi pre¬ 
cocemente assinalada por Chagas (1916), Villela (1923) e, posteriormente, por Dias e 
cols. (1945) e Laranja e cols. (1956). Prata (1968) estimou que a fase de latência 
duraria de 10 a 30 anos após a fase aguda e Dias (1982) confirmou posteriormente 
estes achados. 

Os pacientes mais idosos classificados na forma indeterminada apresentam 
menor potencial evolutivo, sendo que muitos deles poderão permanecer por toda a 
vida nesta forma clínica, como acredita Prata (1990) e como demonstrado nos estudos 
longitudinais pela prevalência de indivíduos acima de 60 anos na forma indeterminada. 

Os estudos longitudinais realizados nas áreas endêmicas de São Felipe (BA), 
Mambaí (GO), Bambuí (MG) e Virgem da Lapa (MG) têm colaborado para avaliar o 
prognóstico dos indivíduos na forma indeterminada da Doença de Chagas. Dias (1982), 
estudando a evolução da forma indeterminada pelo seguimento de indivíduos desde 
a fase aguda conhecida da doença de Chagas em Bambuí, mostrou que a maioria dos 
indivíduos permaneceram na forma indeterminada nos primeiros 10 a 15 anos de 
evolução, mas podendo evoluir para uma forma clínica especialmente depois das 2 a 

e 3ª décadas. Acredita ele que este padrão evolutivo poderá modificar-se de acordo 



com a idade do indivíduo na ocasião da fase aguda. No estudo evolutivo de 20 anos 
realizado em Bambuí, foi demonstrado que 50% dos indivíduos se encontravam na 
forma indeterminada e que após 30 anos da fase aguda, cerca de 38% ainda permane
ciam nessa forma da doença. 

Em São Felipe (BA), Macêdo (1980) mostrou que, em 10 anos de estudo longi
tudinal, 76% dos chagásicos diagnosticados na forma indeterminada permaneciam 
nesta etapa da doença e, em Mambaí (GO), no estudo evolutivo de 13 anos, Castro 
(1993) tornou manifesto que 72% dos indivíduos classificados como na forma 
indeterminada no início do estudo, ainda permaneciam nesta forma clínica. Coura e 
Pereira (1984), em estudo evolutivo de 6 e 10 anos efetuado em duas áreas endêmicas 
de Minas Gerais - Virgem da Lapa e Iguatama-Pains - encontraram que 57,9% dos 
indivíduos permaneciam na forma indeterminada. 

Os estudos longitudinais realizados nas áreas endêmicas por Macêdo (1973) 
em São Felipe (BA), Castro (1978) em Mambaí (GO), Dias (1982) em Bambuí (MG) e 
Coura e Pereira (1984) em Virgem da Lapa (MG) mostraram que na lª década de vida 
encontravam-se na forma indeterminada 63%, 71%, 80% e 100%, respectivamente, 
dos indivíduos infectados pelo T.cruzi. 

Estes percentuais caíram para 44%, 58,3%, 39,7% e 42,8%, na faixa etária 
de 20-29 anos e, para 45%, 48,2%, 32,3% e 40,9%, acima de 30 anos. Em 
média, 30% dos chagásicos acima dos 50 anos encontravam-se na forma 
indeterminada. Estes achados mostram que entre 20 e 35 anos da infecção, 40 
a 50% dos chagásicos na forma indeterminada irão evoluir para uma forma 
clínica cardíaca ou digestiva. 

O tempo médio que decorre entre a infecção pelo T.cruzi e o aparecimento da 
esofagopatia parece ser bastante variável. A existência de megaesôfago em crianças 
de baixa idade revela que em alguns casos aquela surge, precocemente. Rezende e 
Rassi (1958) relataram dois adultos cuja disfagia iniciou, respectivamente, um e três 
anos após a fase aguda da doença. Em outros casos, entretanto, as manifestações 
esofágicas são tardias, surgindo anos depois de o paciente estar afastado da área 
endêmica. 

Qualquer que seja o tempo de evolução necessário ao aparecimento do 
megaesôfago, parece evidente que a esofagopatia antecede a cardiopatia na história 
natural da doença de Chagas (Rezende, 1956; Rezende e Rassi, 1958). 

No estudo radiológico longitudinal do esôfago de chagásicos, desenvolvido 
em Mambaí (GO), Castro e cols. (1994) mostraram que, dentre 55 indivíduos que 
evoluíram no período médio de 13 anos, 31 (62,0%) estavam na forma indeterminada 
no estudo inicial realizado em 1975/1976. Todos esses 31 indivíduos evoluíram para 
a forma digestiva. Destes, 24 evoluíram para a forma digestiva classificada como 
Megaesôfago grupo G I, 5 para o grupo GII e 2 para o grupo G I I I. 

Este achado fala a favor da observação de Rezende (1958) a respeito de a 
esofagopatia chagásica preceder a forma cardíaca na sua exteriorização clínica. 

No estudo longitudinal do Projeto São Felipe classificamos inicialmente nesta 
forma da doença 400 (56%) chagásicos. Estes foram encontrados em qualquer idade 
e, igualmente, em ambos os sexos. Foi descoberto que 50% dos chagásicos na forma 
indeterminada tinham menos de 20 anos e que apenas 10% tinham idade maior a 50 
anos. Esta distribuição vem confirmar as suposições de Prata (1968), de que, com o 



tempo, os chagásicos vão saindo desta forma clínica, embora alguns possam nela 
permanecer por toda a vida. 

Em São Felipe, após dez anos do estudo inicial, avaliamos os 400 chagásicos 
diagnosticados na forma indeterminada. Neste período de seguimento, 96 (24%) de
les evoluíram para outra forma clínica da doença. A evolução ocorreu em todas as 
faixas etárias, sendo maior abaixo de 20 anos (50%), 40% entre 20 e 40 anos e 10% 
acima de 50 anos. Neste período, oito (2%) chagásicos faleceram, sendo sete de causa 
não relacionada à doença de Chagas e um de miocardite aguda chagásica devido à 
reinfecção (Macêdo, 1980). 

Para a análise do grau de evolução da forma indeterminada para outra forma 
clínica classificamos a forma cardíaca em 4 estádios (CI CII CIII e C I V), conforme a 
gravidade da doença. Verificamos que 62 (62,4%) indivíduos evoluíram para o grau 
mais leve de cardiopatia (C I), 22 (23%) para um grau além (C I I), 6 (6%) para outro grau 
(C I I I) e 1 (1%) para o grau mais avançado (C I V). Cinco (5,2%) pacientes desenvolveram 
megaesôfago. O paciente com cardiopatia grau IV tinha dupla lesão mitral reumatismal 
responsável pela descomposição cardíaca. 

O estudo evolutivo de São Felipe mostrou que, após dez anos, 76% dos indiví
duos permanecem na forma indeterminada. 

Nenhum indivíduo na forma indeterminada teve morte súbita, o que nos leva 
a admitir que até dez anos do diagnóstico inicial a forma indeterminada da doença de 
Chagas tem bom prognóstico, principalmente se o indivíduo estiver em idade abaixo 
de 20 anos. 

É sabido que técnicas mais sensíveis que as convencionais podem detectar 
algumas alterações nestes chagásicos, mas não se sabe qual o significado destes acha
dos sob o ponto de vista evolutivo. Da mesma forma, não temos explicação para um 
pequeno número de indivíduos infectados pelo T.cruzi que permanece toda a vida 
nesta forma clínica da doença de Chagas. 

Quais os fatores que fariam chagásicos na forma indeterminada evoluírem para 
cardiopatia e/ou forma digestiva e outros nunca manifestarem a doença clínica? 

Castro (1993) demonstrou que a parasitemia não influenciou na evolução des
sa forma clínica. Nogueira (1978), Macêdo e Nogueira (1987), comparando a evolu
ção de chagásicos na forma indeterminada tratados com tripanossomicidas e placebo 
por período de seguimento de cinco anos, não encontraram diferença na evolução 
dos dois grupos. 

Não se sabe o papel que representariam outros fatores, tais como: intensidade 
da infecção inicial pelo T.cruzi, a cepa do T.cruzi, sua virulência ou o estado 
imunológico do hospedeiro na evolução da forma indeterminada da doença de Cha
gas. 

Somente estudos longitudinais com o seguimento por muitos anos de indivídu
os com infecção pelo T.cruzi poderiam dar estas respostas e estabelecer com seguran
ça o prognóstico desta forma da doença de Chagas. 
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